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Beslut att inte förlänga ramavtal för köp av enstaka platser
av bostad med särskild service och korttidstillsyn enligt LSS
DnrSN13/31-739
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att inte förlänga ramavtal för köp av enstaka platser av
bostad med särskild service och korttidstillsyn enligt LSS med samtliga leverantörer.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att i samarbete med Upplands Väsby,
Upplands-Bro, Sigtuna och Järfälla ta fram förslag till upphandlingsdokument för
ramavtal för köp av enstaka platser av bostad med särskild service och korttidstillsyn
enligt LSS.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden föreslås besluta att ej förlänga innevarande ramavtal samt ge
socialkontoret i uppdrag att medverka i framtagandet av ett nytt ramavtal för berörda
insatser. Socialkontorets bedömning är att brist på reglering i prisuppräkningen,
förändringar i ägarförhållandena hos anslutna leverantörer och förändrat uppdrag
gällande kommunal hälso- och sjukvård i bostad med särskild service betyder
sammantaget att ett nytt ramavtal behöver tas fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2017-11-08
Risk- och konsekvensanalys Upplands Väsby kommun, 2017-10-13
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2013-10-30 att ingå ramavtal för köp av enstaka platser
och bostad med särskild service enligt LSS 9.9 § med 13 anbudsgivare samt 2013-1204 att ingå ramavtal för köp av enstaka platser korttidstillsyn enligt LSS 9.7 § med 2
anbudsgivare. Ramavtalen togs fram i enlighet med Lagen om Offentlig upphandling,
LOU, i samarbete med Upplands Väsby, Upplands bro, Sundbyberg och Järfälla där
Upplands Väsby höll i upphandlingen.

Tjänsteutlåtande

Avtalstiden för båda avtalen är fr.o.m. 2014-01-01 – 2016-12-31 med möjlighet till
förlängning i 2+2 år. Nuvarande förlängning gäller t o m 2018-12-31.
De samverkande kommunerna för detta ramavtal har värderat om den sista
förlängningen ska nyttjas. Den samlade bedömningen är att det finns ett behov av att
se över ramavtalet i sin helhet med hänvisning till främst tre skäl. För det första har
det nuvarande avtalet inget reglerat tak för prisjusteringar, vilket har inneburit en
oförutsägbarhet i att planera för avtalets kostnader. För det andra har det skett stora
förändringar avseende ägarförhållandena i de leverantörer som kontrakterats i
avtalet, där flertalet verksamheter köpts, sålts och bytt ägare. Detta försvårar avrop,
uppföljning och säkerställande av kvaliteten.
Slutligen har sedan ramavtalet tecknades ett helt nytt uppdrag tillkommit i form av
kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar i bostad med särskild service enligt LSS. När
förändringen skedde hanterade Ekerö kommun det genom tilläggsavtal med
respektive utförare, men bedömningen är att det är angeläget att lägga in kraven i
ramavtalet för att skapa en enhetlighet och ökad tydlighet mellan beställare och
utförare. I och med att ett nytt ramavtal för daglig verksamhet och korttidsvistelse
enligt LSS fastställdes i början av 2017 finns det idag två parallella avtal där i
praktiken olika krav ställs, vilket hanteras med tilläggsavtal och separat
redovisning/ersättning.
Med hänvisning till detta föreslår socialkontoret att nuvarande ramavtal inte förlängs
men att en ny upphandling för insatserna genomförs istället. Samverkande
kommuner har tillsammans tagit fram en risk- och konsekvensanalys gällande att
avtalet ej förlängs där risker identifieras samt hur de ska hanteras.
Med undantag för Sundbybergs stad finns intresse bland övriga kommuner att göra
en ny gemensam ramavtalsupphandling som ska träda i kraft i samband med att
innevarande avtal går ut, 2019-01-01. Sigtuna kommun har även visat sig intresserade av att medverka i upphandlingen. Upplands Väsby står för att samordna och
genomföra upphandlingen.
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